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জলম েন্ধবের প্রচললত পদ্ধলত বেধ হওয়্ার লে কোন উপায়্ 
আবে? 

প্রশ্ন: 
আমাবদর কদবশ জলম েন্ধবের কে পদ্ধলত প্রচললত আবে, তা বেধ 
হওয়্ার লে কোন উপায়্ আবে? লেস্তালরত জানাবল অবনে উপেৃত 
হবো।  

প্রশ্নোরী- কমাহাম্মদ তাবহর 
উত্তর: 
আমাবদর কদবশ জলম েন্ধবের প্রচললত পদ্ধলত হল, োবরা অবথের 
প্রবয়্াজন হবল লতলন জলম েন্ধে করবে োবরা কথবে ঋণ কনন। েতলদন 
পেেন্ত ঋণ পলরবশাধ েরবত না পাবরন, ততলদন ঋণদাতা তার জলম 
কভাগ েবরন। এটা পলরষ্কার সুদ। ঋবণর কমাোবেলায়্ ঋণ গ্রহীতা কথবে 
কোবনা ধরবনর উপোর গ্রহণ েরাই সুদ। 
উক্ত োরোরলটবে সুদমুক্ত েরার জনয কেউ কেউ এেলট োহানা 
আলেষ্কার েবরবেন। তারা নামমাত্র জলমর ভাড়া পলরবশাধ েবর মবন 
েবরন, োরোরলট সুদমুক্ত হবয়্ কগবে। কেমন ধরুন, কেউ এে লেঘা 
জলম েন্ধে লদবয়্ পঞ্চাশ হাজার টাো ঋণ গ্রহণ েরবলন। পাাঁচ েের পর 
ঋণ গ্রহীতা েেন ঋণ পলরবশাধ েবর জলম কেরত কনন, তেন ঋণদাতা 
জলমর ভাড়া োেদ প্রলত েেবরর জনয এে-দুইশ টাো েবর কেবট 
অেলশষ্ট টাো কেরত কনন। 
েস্তুত এবতও োরোরলট সুদমুক্ত হয়্ না। োরণ এোবন োস্তবে আলাদা 
কোবনা ইজারা চুলক্ত হয়্ না; েরং জলম কভাগ েরার শবতেই ঋণ কদয়্া হয়্ 
এেং ঋবণর সুলেধা পাওয়্ার োরবণই জলমর মাললে নামমাত্র সামানয অথে 
ভাড়া লহবসবে গ্রহণ েরবত সম্মত হয়্।  
হযাাঁ, োবরা েলদ টাোর প্রবয়্াজন হয়্ এেং তার োবে জলম থাবে, 
তাহবল উক্ত জলমর মাধযবম টাোর প্রবয়্াজন পূরবণর বেধ েযেস্থা 
শলরয়্বত আবে। তার জনয ঋণ ো েন্ধলে চুলক্ত েরা োবে না। েরং শুরু 
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কথবে জলম ভাড়া কদয়্ার চুলক্ত েরবত হবে। মবন েরুন, এেজবনর 
লনেট এে লেঘা জলম আবে। তার পঞ্চাশ হাজার টাো প্রবয়্াজন। উক্ত 
জলমলটর োলষেে নযােয ভাড়া হবে দশ হাজার টাো। তাহবল কস পাাঁচ 
েেবরর জনয ভাড়া লদবয়্ ভাড়া োেদ পঞ্চাশ হাজার টাো গ্রহণ েরবত 
পাবর। এবেবত্র জলমর চুলক্তেৃত ভাড়া েলদ নযােয ভাড়া কথবে সামানয 
েম-কেলশ হয়্, তাবতও অসুলেধা কনই। তারপর কময়্াদ কশবষ জলমর 
মাললেবে জলম কেরত লদবত হবে, অথেদাতা কোবনা অথে কেরত পাবেন 
না। তবে কময়্াদ কশষ হওয়্ার আবগই েলদ তারা উভবয়্ ইজারা চুলক্ত ভঙ্গ 
েরবত সম্মত হন লেংো অনয কোবনা শরঈ োরবণ ইজারা চুলক্ত কশষ 
েরবত হয়্, কস কেবত্র ভাড়ালটয়্াবে; চুলক্তর অেলশষ্ট কময়্াবদর ভাড়া 
কেরত লদবত হবে। কেমন উপবরাক্ত উদাহরবণ লতন েের পর চুলক্ত ভঙ্গ 
হবল োলে দুই েেবরর লেশ হাজার টাো কেরত লদবত হবে। -মুসান্নাে 
আব্দুর রােোে: ১৫০৬৮, ১৫০৬৯; মুসান্নাে ইেবন আলে শাইো: 
২১০৭৭; োদাবয়্উস সানাবয়্: ৬/১৪৬; রদু্দল মুহতার: ৬/৪৮২;  
আলেুলেুল মাশহুন লে মা ইয়্াতাআল্লােু লেনলতোলয়্ল মুরতালহলন 
লেলমারহুন, আব্দুল হাই লেনলে: ৩৬-৩৭; ইলাউস সুনান: ১৮/৬4; 
ইমদাদুল আহোম: ৬/৯৫ 

وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط،  
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলেয়্া আনহু) 

০৫-১০-১৪৪৩ লহ. 
০৭-০৫-২০২২ ঈ. 


